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APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Educação reconhece a importância das atividades pedagógicas
presenciais realizadas nas escolas, no contato mais próximo e íntimo com as práticas e
conteúdos pedagógicos, bem como na presença de professores, colegas e demais
profissionais da educação. Sabemos que essa interação é imprescindível para uma
educação de qualidade.
No entanto, faz-se de grande relevância termos um planejamento rigoroso,
cuidadoso e cauteloso para esse retorno presencial das aulas, a fim de que todos juntos
possamos reabrir e voltar de forma segura às aulas, após um longo período vivenciado no
ensino emergencial devido a pandemia da COVID-19. Para isso precisamos seguir todas
as recomendações do ponto de vista sanitário e pedagógico.
O processo educacional é, por si só, uma tarefa complexa, seja ela de forma
presencial, híbrida ou remota, cada uma delas tem suas especificidades, e que alteram-se
desde aquelas relacionadas a um único sujeito aprendiz, até as relacionadas com as turmas
e os diversos sistemas educacionais mais amplos.
Com todos esses e outros desafios, é dever do Estado garantir o direito a Educação
a todos os cidadãos como reza a Constituição Federal Brasileira de 1988. Essa garantia
deve ser igualitária, gerida e executada com responsabilidade, diretividade e com o objetivo
único, que é a formação integral do ser humano, para que ele possa desempenhar de
maneira consciente e produtiva o seu papel social, colaborando para seu desenvolvimento
pessoal e coletivo no bem-estar social.
Neste documento apresentamos as readequações para o retorno das atividades
presenciais das Unidades Escolares no município de Juazeiro do Norte – Ce, quando for
autorizada pelos órgãos de saúde do Município e do Estado.
São orientações complementares ao documento referência do Governo do Estado
do Ceará, por meio da Secretaria da Educação em parceria com as Secretarias Municipais
de Educação, amparado pela legislação vigente e fortalecido pelo Regime de Colaboração
entre Estado e Municípios.
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As orientações apresentadas neste documento poderão sofrer alteração e/ou
adequações de acordo com as novas medidas de segurança em saúde adotadas pelas
autoridades competentes ou medidas recomendadas pelas autoridades de saúde
(municipais, estaduais e federais), bem como serem adequadas para cada realidade da
rede de ensino, desde que aprovadas e ratificadas pelos comitês de sua instância e pares
representativos.
Temos o fluxograma da elaboração, execução e adequação do plano de retorno
seguro às aulas presenciais a ser atribuído às escolas.

Comitê Consultivo
Estadual
(Consultivo / Contributivo)

Comitê Executivo da
SEDUC
(Deliberativo / Contributivo)

• Plano de Referência da
Volta Segura às Aulas

• Plano de Retorno Seguro às
Aulas Presenciais

• Conhecer e contribuir
para o aprimoramento do
Plano

• Coordenar a Elaboração da
Minuta do Plano.
• Validar e sistematizar as
contribuições da sociedade
organizada.
• Comunicar, Acompanhar e
Avaliar a implementação
do Plano nas Escolas.

Comitê Escolar
(Propositivo / Adequativo)
• Plano de Retomada das
Atividades Presenciais.
• Conhecer e contribuir para o
aprimoramento do Plano nas
unidades escolares.
• Contribuir por meio de
ofício ao Comitê Municipal.
• Elaborar as adequações
necessárias no Plano para
implementação na escola.

Este documento orienta as diretrizes de retomada segura às aulas presenciais nas
escolas em tempos de pós pandemia da Covid-19, perpassando por cinco dimensões:
1) Governança – atenção para as realidades múltiplas que exigem diferentes ações em
diferentes níveis, respeitando as especificidades locais, sem se contrapor àquelas
relacionadas ao funcionamento dos sistemas mais amplos;
2) Administrativo-financeiro – atenção às questões de cunho técnico e de infraestrutura
necessária ao bom funcionamento da escola e ao perfeito desenvolvimento do processo
educativo;
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3) Pedagógica – atenção ao processo de ensino e aprendizagem envolvendo o uso das
novas tecnologias, a reorganização do currículo, a capacitação docente e a possibilidade
de aplicação do ensino híbrido, bem como à atenção ao fortalecimento das relações escolacomunidade;
4) Sanitária – atenção aos procedimentos de higienização das pessoas e dos ambientes,
bem como da assimilação dos novos comportamentos e atitudes necessárias;
5) Gestão de Pessoas – atenção direta aos condutores dos processos e responsáveis pelo
perfeito funcionamento das instituições, destacando-se a formação para os agentes
públicos e para a comunidade nas ações práticas que envolvem o fazer, desde o transporte
escolar até a oferta da merenda, passando pela disponibilização de novas metodologias
para lidar com essa nova situação em constante mudança.

As dimensões procuram abarcar a totalidade do desenvolvimento do processo de
ensino e aprendizagem, mas centrado principalmente, no fator humano. Vale salientar que,
toda equipe técnica e pedagógica tem se dedicado de forma incansável para garantir e
assegurar o melhor retorno às aulas possível e a parceria com os órgãos de saúde e em
especial com as famílias que continuam sendo o mais relevante para todos nós.

6

7

Dimensão 01: Governança
Articulação 01: ESTRUTURA E TOMADA DE DECISÃO
Proposta 01

Ação

Produto
Proposta 02

Ação

Produto

Proposta 03

Ação

-Comitê municipal de elaboração, implementação, acompanhamento e
monitoramento das ações do plano de retomada das aulas presenciais.
-Constituir comitê municipal sob a coordenação da Secretaria Municipal de
Educação. Recomenda-se que seja composto por: Secretário(a) Municipal
de Educação; Representação do Núcleo Gestor das escolas municipais
(integral e regular) e Privadas; Representante da Saúde; Representante da
Assistência Social; Conselho Municipal da Educação; Representante dos
Trabalhadores da Educação; Representante de Alunos da Educação
Básica; Representante de Pais; Representantes de pais e estudantes da
rede pública e privada; Representante Jurídico da Educação; Câmara dos
Vereadores; Conselho Tutelar e Ministério Público.
-Plano Municipal de Retomada das Aulas Presenciais.
Criação de Comitê Escolar
-Instituir o Comitê composto pelo Núcleo Gestor e membros do Conselho
Escolar, com atribuições: coordenar as discussões sobre o Plano com os
demais membros da comunidade escolar;
-Definir as estratégias para implementar o Plano de Retomada, observando
a necessidade de adequações curriculares e de organização do trabalho
que serão necessárias, envolvendo a comunidade escolar para realização
e validação das tomadas de decisões;
-Orientar a identificação dos alunos que não retornaram às atividades
presenciais;
-Articular-se com o comitê municipal para dirimir dúvidas e recorrer diante
de intercorrências;
-Comunicar para toda a comunidade escolar as ações sobre o Plano de
Retomada;
-Responder aos órgãos de controle quando provocados;
-Abrir canal permanente de escuta para estimular a participação dos atores
da escola no processo de tomada de decisão quanto às demandas
escolares referentes à execução do Plano de Retomada;
-Reorganizar o calendário letivo, considerando os componentes
curriculares.
Plano de Implementação de Retomada das Aulas Presenciais.
Alinhar os Grupos de Trabalho compostos por técnicos da SESAU, CMS,
CREMEC, Vigilância Sanitária, Epidemiologistas e Infectologistas, para
acompanhar o desenvolvimento da pandemia no município e a
implementação do Plano de Retomada das Atividades Presenciais em cada
Escola.
Subsidiar o comitê municipal de retorno seguro às aulas presenciais, por
meio de relatórios semanais, contendo média móvel de casos confirmados,
suspeitos e óbitos, além da evolução do processo de imunização e testagem
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Produto

da população, dos profissionais da educação e da implementação do Plano
de Retomada das Atividades Presenciais em cada escola.
Contribuições técnicas quanto ao Plano de Retomada das Atividades
Presenciais da Rede Municipal e sobre a situação da pandemia no
município.

Articulação 02: ARTICULAÇÃO MUNICIPAL

Proposta 01

Ação

Produto
Proposta 02
Ação
Produto
Proposta 03
Ação
Produto
Proposta 04

Ação

Produto
Proposta 05

-Diretrizes para a reorganização do Calendário Escolar contemplando ou
não o período de estudo à distância e em acordo com o Plano de Retomada
para conclusão do ano letivo de 2021.
-Definir à luz da legislação vigente (considerando os artigos 23, 31 e 32 da
Lei 9394/96 Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); a Medida
Provisória Nº 934, de 1° de abril de 2020, que estabelece normas
excepcionais sobre o ano letivo da educação básica; a Resolução CEE N°
481 de 27 de março de 2020, o Parecer 05/2020 CNE de 30 de abril de
2020; Parecer 299/2020 do Conselho Estadual de Educação e Conselho
Municipal de Educação, as diretrizes para a reorganização do Calendário
Escolar 2021, sendo esta, parte importante do Plano de Retomada
Municipal.
-Documento Municipal ou normativa do Conselho Municipal de Educação
conforme suas funções definidas em lei, sobre a reorganização do
calendário letivo 2021.
-Diretrizes para a reorganização da oferta do transporte escolar de acordo
com o Plano de Retomada das Atividades Presenciais.
-Definir as diretrizes para a reorganização da oferta do transporte escolar
em parceria, alinhado com as diretrizes do calendário letivo 2021.
-Documento municipal sobre as condições de oferta e manutenção do
serviço de transporte escolar.
-Orientações quanto ao programa de aprendizagem e ajuste da conclusão
do 9º ano do EF em 2021, compatível com o calendário da rede estadual.
-Organizar a transição das turmas do 9º ano para a rede estadual com o
núcleo gestor das escolas da rede estadual e CREDE para o ano letivo
2022.
-Documento Municipal específico sobre o calendário letivo 2021 do 9º ano
do Ensino Fundamental em articulação com a rede estadual.
-Plano de formação continuada da Educação Infantil ao 9º ano,
considerando também os temas atuais (saúde, higiene e ensino remoto com
utilização das tecnologias).
- Assegurar o repasse da formação continuada proposta pelo Plano de
Formação Continuada;
- Inserir temas atuais como saúde, higiene e ensino remoto com utilização
das tecnologias adequando à realidade do município.
- Calendário de formações com as temáticas propostas durante o ano letivo
de 2021 contemplando todas as etapas de ensino.
- Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para que as escolas
possam receber orientações, rastrear e reportar casos de contaminação.
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Ação

Produto

-Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde a fim de
coordenar as diretrizes referentes ao protocolo sanitário e às ações de
qualificação dos servidores na implementação e manutenção desses
protocolos; O protocolo sanitário deve explicitar o fluxo de notificações para
reportar casos de contaminação; Notificar e acompanhar os casos suspeitos
da comunidade escolar oferecendo devolutivas às escolas quanto aos
procedimentos que deverão ser adotados e produzir uma cartilha com
orientações gerais direcionando a comunidade escolar quanto aos
procedimentos que deverão ser adotados.
-Relatório diário escolar sobre os casos suspeitos e confirmados de
infecção; Escolas com protocolo sanitário definido e implementado; e
Monitoramento da frequência do aluno.

Articulação 03: COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS / RESPONSÁVEIS

Proposta 01
Ação
Produto
Proposta 02

Ação

Produto
Proposta 03

Ação

Produto

Proposta 04
Ação
Produto

-Orientações para o plano de comunicação com as famílias/responsáveis
sobre a rotina escolar de acordo com o Plano de Retomada das Atividades
Presenciais.
-Elaborar orientações para as famílias/responsáveis sobre a rotina escolar
de acordo com o Plano de Retomada das Atividades Presenciais.
-Diretrizes para as famílias/responsáveis, a fim de manter a comunidade
orientada quanto às principais informações sobre os protocolos
pedagógicos e sanitários.
-Orientação aos pais/responsáveis sobre o ensino aprendizagem
híbrido/flexível.
-Criar cartilha, vídeos e chamadas educativas e outros materiais
informativos, com orientações para as famílias/responsáveis sobre o ensino
aprendizagem híbrido/flexível, de acordo com o Plano de Retomada das
Atividades Presenciais.
-Diretrizes para as famílias/responsáveis, a fim de manter a comunidade
orientada quanto às principais informações sobre os protocolos
pedagógicos e sanitários.
-Orientação aos pais/responsáveis sobre os protocolos de higiene e
desinfecção e o uso de equipamento de proteção individual - EPI.
-Criar cartilha, materiais informativos, campanhas publicitárias em rádios,
rede sociais e outros, com orientações para as famílias/responsáveis sobre
os protocolos de higiene e desinfecção e o uso de EPI, de acordo com o
Plano de Retomada das Atividades Presenciais.
-Diretrizes para as famílias/responsáveis, a fim de manter a comunidade
orientada quanto às principais informações, cuidados e protocolos
sanitários.
-Comunicação, de forma ampla e eficiente, sobre a impossibilidade do uso
do ambiente escolar pela comunidade para fins recreativos, esportivos e
outras atividades que possam gerar aglomerações.
-Estabelecer normas municipais sobre a utilização dos espaços escolares.
-Diretrizes e protocolos com orientação sobre as restrições para utilização
dos ambientes escolares.
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Dimensão 02: Administrativo-Financeiro e Infraestrutura
Articulação 01: AQUISIÇÕES DE EPI
Proposta 01

Ação

-Planejamento e protocolo sobre EPIs para uso dentro da unidade escolar.
-Orientar as UEs para a aquisição de EPIs, materiais de higienização e
limpeza, adequação do espaço físico, utilizando o recurso do PDDE
Emergencial;
-Acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas pela Unidade Executora,
no atendimento ao Protocolo Sanitário estabelecido no Plano de Retorno
Seguro das aulas presenciais.
-Planejamento administrativo e financeiro sobre aquisição de EPIs para
alunos, professores e funcionários.

Produto

-Documento e protocolos identificando os tipos de EPIs necessários e
regras sobre a utilização.
-Documento com dados relativos ao número de alunos por faixa etária,
turma, turno e frequência que estarão na escola, bem como professores,
equipe técnica e demais funcionários.

Articulação 02: INVESTIMENTO COM PONTOS DE HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA

Proposta 01

-Orientação sobre pontos de higienização com estrutura acessível (pia,
sabão e toalha), álcool em gel 70% conforme Lei nº 17.216, 19 de maio de
2020.

Ação

-Estudar as condições de infraestrutura das escolas, identificando as
necessidades de adaptação e de investimento.

Produto

- Documento com o diagnóstico da infraestrutura da escola e apontamento
das necessidades de adequação.

Proposta 02

-Orientação às escolas a mapear, redimensionar e adquirir material de
limpeza e higiene para executar a higienização mais intensa e contínua dos
ambientes.

Ação

- Adquirir e distribuir material de limpeza e higiene, com foco na proteção e
segurança à saúde de todos.
-Planejamento administrativo financeiro sobre a aquisição dos materiais de
higiene e limpeza para cada escola.

Produto

-Diretrizes e protocolos identificando os tipos de materiais de limpeza e
higiene necessários para manutenção da limpeza dos ambientes da escola
e higienização dos alunos, professores e funcionários.
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Articulação 03: ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA ESCOLA

Proposta 01

-Protocolos de uso dos ambientes pedagógicos e áreas de circulação de
pessoas.

Ação

- Estabelecer junto ao Núcleo Gestor e Conselho Escolar regras sobre a
circulação de pessoas nos ambientes da escola e instituir normas e
diretrizes para utilização dos ambientes escolares.

Produto

-Regimento escolar e demais normas escolares adequados às regras de
circulação e utilização dos ambientes escolares.

Proposta 02

-Diretrizes e Protocolo de atendimento à comunidade escolar.

Ação

-Restringir a utilização e o acesso da comunidade aos ambientes escolares,
enquanto não houver imunização de toda a população;

Produto

-Diretrizes e protocolos com orientação sobre as restrições para utilização
dos ambientes escolares.
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Dimensão 03: Diretrizes Pedagógicas
Articulação 01: ORGANIZAÇÃO PARA RETORNO E ACOLHIMENTO
Proposta 01

-Organização do retorno gradual das atividades presenciais, considerando
as etapas de ensino ofertadas e a autonomia da escola.
- Monitorar, periodicamente, através dos dados coletados nos instrumentais
criados pela SME (com aprovação pelo Comitê de Retorno Seguro) ou
órgãos de saúde pública, quais estudantes/professores/servidores estão em
situação de risco e não poderão retornar às atividades presenciais.
-Definir quais grupos de escolas, estudantes, turmas, anos/séries e turnos
retornarão em cada etapa, de modo a garantir a segurança dos
estudantes/professores/servidores, considerando os protocolos sanitários e
as particularidades de cada escola.
-Iniciar as aulas presenciais contemplando grupos prioritários como: alunos
que não tiveram acesso à internet, aqueles que só tiveram contato com
atividades impressas; alunos com baixo índice de aprendizagem e alunos
com deficiência.

Ação

-Iniciar as aulas presenciais seguindo os percentuais de retorno
estabelecidos pelo governo estadual e municipal, priorizando os grupos
citados anteriormente e de acordo com os espaços físicos e número de
matrícula por escola.
-Alinhar os cronogramas das etapas de retorno às aulas com as rotas do
transporte escolar entre a rede municipal e a rede estadual.
-Organizar o retorno das aulas em formato de rodízio para os alunos de uma
mesma turma, em dias e horários alternados, com carga horária presencial
e remota de acordo com as necessidades específicas de cada turma.
-Organizar o horário escolar de maneira que cada turma tenha contato com
até dois profissionais (sendo um regente e um apoio de sala) por período
na educação infantil, nos anos iniciais do EF com contato até um professor
por período e organizando o horário escolar com até dois professores por
período nos anos finais do EF, promovendo o rodízio de componentes
curriculares, o que pode ser alterado de acordo com o boletim sanitário
emitido pelos órgãos de saúde.

Produto

-Garantir que as aulas ministradas pelos professores do grupo de risco
continuem sendo de forma remota (conforme orientação das autoridades
em saúde).
- Instrumento de acompanhamento de estudantes/professores/servidores
que estão em situação de risco.
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- Calendário de atividades presenciais, identificando os grupos atendidos
em cada dia e de cada etapa.
-Documento definindo carga horária presencial e remota para cada etapa
do Plano de Retomada.
Proposta 02

Organizar encontros com pais e responsáveis para orientação sobre o plano
de retorno as atividades presenciais

Ação

-Realizar momentos presenciais e/ou virtuais (prioritariamente) com pais
e/ou responsáveis pelos estudantes para informar sobre o funcionamento
da escola no retorno às atividades presenciais, seguindo todas as medidas
de segurança dos protocolos sanitários.

Produto

-Ata/Gravações das reuniões e encontros.

Proposta 03

-Estratégias de apoio e acolhimento aos estudantes, professores e
servidores na perspectiva das diretrizes municipais.

Ação

-Organizar ações com foco no socioemocional, como exemplo a semana de
adaptação, de modo a fortalecer o trabalho relacionado ao desenvolvimento
de competências socioemocionais na escola ao longo do ano letivo, em
parceria com assistentes sociais, psicólogos, profissionais da secretaria da
saúde e assistência social nas ações de acolhimento e o NAPE itinerante.

Produto

-Documento contendo as diretrizes e ações relacionadas ao acolhimento de
estudantes, professores, servidores e comunidade a serem adotadas para
o retorno às atividades presenciais.

Articulação 02: ESTRATÉGIAS CURRICULARES E DE RECUPERAÇÃO DA
APRENDIZAGEM

Proposta 01

-Avaliação diagnóstica com o retorno das atividades presenciais, a fim de
realizar o levantamento dos déficits de aprendizagem/desenvolvimento dos
alunos, de acordo com cada etapa de ensino.
-Realizar avaliação diagnóstica amostral nas disciplinas de português e
matemática contemplando todas as habilidades prioritárias do ano anterior
para o ensino fundamental e EJA.

Ação

-Aplicar os protocolos das avaliações do Mais Paic articulados pela CREDE
19.
-Definir a Matriz avaliativa que deverá ser a base para a avaliação
diagnóstica.
-Definir o calendário, o método e aplicação e a utilização dos resultados com
foco no alinhamento curricular/pedagógico.

Produto

-Relatório com análise pedagógica dos resultados das avaliações para
alinhamento do planejamento curricular.

Proposta 02

-Ações pedagógicas de recuperação para a garantia das aprendizagens
básicas (Parecer CNE 05/2020 de 30 de abril de 2020 e demais pareceres).
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-Acompanhar a aprendizagem dos grupos prioritários (alunos com
deficiência, alunos sem acesso à internet, alunos com acesso somente a
atividades impressas e alunos com baixo índice de aprendizagem).
Ação

-Analisar os objetos do conhecimento trabalhados no período de ensino
remoto e planejamento de estratégias de recuperação paralela para aqueles
alunos com baixa aprendizagem.
-Plano estratégico e material pedagógico para atender aos alunos
identificados com déficits de aprendizagem/desenvolvimento.
-Relatório de alunos não atendidos no período de ensino remoto.

Produto

-Plano de reposição de conteúdos para alunos não atendidos com aulas
remotas.
-Material pedagógico para atender aos alunos não contemplados com as
aulas remotas.

Proposta 03

-Protocolo de busca ativa aos estudantes que não participaram das
atividades não presenciais, no período de suspensão das aulas presenciais.
-Realizar a busca ativa dos alunos que não interagiram no período de aulas
remotas com o intuito de combater a evasão escolar.
-Buscar junto à assessoria do Programas e Projetos o monitoramento de
articulação de busca ativa com demais órgãos parceiros, (Conselho Tutelar,
Agentes Comunitários de Saúde, PSE, CREAS/CRAS).

Ação

-Articulação com o Núcleo Gestor das escolas, Conselho Escolar e demais
profissionais da educação para busca ativa dos alunos em situação de baixa
interação ou abandono.
-Elencar critérios que sinalizem perfis de alunos que necessitam de busca
ativa e planejamento das estratégias para retorno às atividades escolares.
-Fortalecer o protagonismo estudantil como forma de prevenção ao
abandono, envolvendo o grêmio estudantil nas ações de fortalecimento dos
vínculos escolares, bem como o programa InteliGENTES em parceria com
SEDUC/CREDE 19.

Produto

-Diretrizes, parecer e protocolos construídos pelo município e pelas escolas
com foco na proteção dos estudantes e na prevenção do abandono escolar.

Proposta 04

-Reorganizar o currículo de 2021 para a garantia das aprendizagens básicas
(sugere-se tomar como referência os artigos 23, 31 e 32 da Lei 9394/96
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB; a Medida Provisória Nº
934, de 1° de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o
ano letivo da educação básica; a Resolução CEE/CE N° 481 de 27 de março
de 2020; o Parecer 05/2020 CNE de 30 de abril de 2020; Resolução CNE
nº 2 de 05 de agosto de 2021; Resoluções ou Pareceres do Conselho
Municipal de Educação de Juazeiro do Norte; os DCNEIs (2009); a BNCC
(2017) e o Documento Curricular Referencial do Ceará - DCRC (2019).
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-Planejar e direcionar para as unidades escolares os componentes
curriculares contemplando habilidades prioritárias adotando a OCPC como
documento norteador.
-Monitorar a oferta das matrículas da educação infantil e ensino fundamental
para o ano letivo de 2021/2022/2023, considerando a organização curricular
própria dessas etapas.
Ação

-Emitir relatório pedagógico/histórico dos estudantes para matrícula escolar.
-Garantir o cumprimento do calendário escolar/2021, bem como a carga
horária mínima exigida, conforme a LDB e o parecer 05/2020 do Conselho
Nacional de Educação.
-Realizar as adequações emergenciais e permanentes nos PPP´s das
escolas para respaldar as ações dentro do contexto de retomada das
atividades presenciais.
-Currículo específico para o ano letivo de acordo com as particularidades do
município.

Produto

-Planejamento estratégico das ações relacionadas à gestão pedagógica
para o período do semestre em andamento.
-Relatório pedagógico/histórico de frequência e acesso as atividades
remotas dos estudantes.
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Dimensão 04: Diretrizes Sanitárias
Articulação 01: PROTOCOLOS GERAIS DE CONDUTA SANITÁRIAS
Proposta 01

-Distanciamento social conforme o protocolo do Decreto Estadual e/ou
Municipal vigente.
-Avaliar a necessidade de estabelecer horários diferentes de entrada e
saída dos alunos, a fim de evitar aglomerações na entrada, intervalo e saída
da escola.
-Estabelecer o distanciamento entre alunos em sala de aula com a
metragem definida no protocolo sanitário do município referendado pelo
Decreto Estadual vigente, bem como estar alinhado ao plano de
escalonamento gradual do retorno às aulas.

Ação

-Reorganizar os espaços coletivos (refeitório, recreação, biblioteca, quadra,
sala de professores, laboratório de informática e laboratório de ciências,
dentre outros).
-Restringir e ponderar o empréstimo do espaço físico da escola para
qualquer atividade não escolar que contemple aglomeração de pessoas.
-Evitar, nos espaços físicos da escola, seminários, palestras, competições
e assembleias.
-Ministrar aulas de Educação Física, preferencialmente ao ar livre,
mantendo o distanciamento social.
-Organização de horários de entrada e saída dos alunos atendendo a um
cronograma escolar.
-Designação de um profissional para que acompanhe a entrada e a saída
dos alunos e pais/responsáveis quando necessário na frente da escola.
-Reorganização dos espaços de sala de aula.
-Sinalização dentro da escola para que os alunos mantenham distância
entre si.

Produto

-Reorganização com revezamento de horário para oferecimento de
merenda escolar, revezamento de horário de recreação e entre outros
ambientes que possa haver aglomeração, além da marcação de lugares nos
espaços da escola.
-Confecção de cronograma por ambientes para uso dos espaços coletivos,
determinando horário e número de alunos.
-Elaboração de documento que regulamente o não empréstimo de espaço
físico e atividades coletivas da escola.
-Orientação para professores, pais/responsáveis e alunos sobre a
importância de manter o distanciamento social, através de cartilhas e/ou
cartazes informativos distribuídos em pontos estratégicos na escola.
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Proposta 02

-Desinfecção e rotinas de aeração do ambiente escolar.
-Aumentar a taxa de ventilação no ambiente das salas de aula.
-Desinfetar o prédio escolar.

Ação

-Desinfetar os ambientes da escola entre um turno e outro.
-Recomendar a utilização do tapete para higienização dos sapatos na
entrada da escola ou outra forma de higienização dos calçados.
-Manutenção de portas e janelas abertas.
-Estabelecimento de rotina de higienização dos ambientes da escola antes
do retorno às aulas, obedecendo aos protocolos sanitários.

Produto

-Estabelecimento de rotina de higienização e desinfecção dos espaços
escolares e seus acessos (maçanetas, corrimãos, carteiras, birôs, etc).
-Utilização de tapete higienizante (pedilúvio); Solução com Hipoclorito de
sódio 2%.

Proposta 03

-Fiscalização permanente do uso dos banheiros seguindo os protocolos de
segurança sanitária.
-Desinfetar, a cada uso, os banheiros adotando as medidas de higienização
sanitária, usando solução com hipoclorito de sódio 2%.

Ação

-Estabelecer e controlar o número de usuários por banheiro ao mesmo
tempo.
-Utilização de solução com hipoclorito de sódio 2%.

Produto

Proposta 04

-Designação de profissionais para vistoria e controle do uso coletivo dos
banheiros.
-Oferta da alimentação escolar, considerando a não aglomeração dos
estudantes, as normas de higienização e a utilização dos utensílios, de
modo assegurado.
-Ofertar alimentação no refeitório em horários alternados ou em sala de
aula.

Ação

-Higienizar os utensílios a cada oferta de alimentação.
-Utilizar equipamentos de proteção individual para a preparação e
oferecimento da merenda escolar.
-Marcação do espaço escolar, atendendo às orientações sobre o
distanciamento social.

Produto

-Estabelecimento de cronograma de oferta da merenda escolar por turma.
-Utilização de equipamento de proteção individual para manuseio e
distribuição dos alimentos.

Proposta 05

-Higienização diária dos transportes escolares de acordo com o Decreto
Estadual vigente.
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Ação

-Desinfetar regularmente os assentos e as demais superfícies do interior do
transporte escolar que são frequentemente tocadas pelos alunos a cada
trajeto realizado, obedecendo aos protocolos sanitários.
-Promover a aeração do transporte escolar.

Produto

-Utilização de desinfetantes ou solução com hipoclorito de sódio 2%,
conforme medidas de segurança sanitárias vigentes.
-Manutenção de janelas abertas.

Proposta 06

-Reorganização de rotas do transporte escolar, levando em consideração o
quantitativo de alunos, observando o atendimento da rede de ensino.

Ação

-Ofertar o número adequado de veículos escolares, a fim de atender o
quantitativo de alunos, obedecendo o distanciamento social.

Produto

-Elaboração de planilha contendo capacidade máxima de ocupação pelos
alunos, de acordo com Decreto Estadual ou Municipal vigente, devendo
conter localidades a serem atendidas, bem como o turno.

Proposta 07

-Definição de regras sobre o uso comum dos bebedouros (CONSED, 2020).
-Desativar bebedouros com disparo para boca.

Ação

-Incentivar a utilização de garrafas individuais.
-Substituição das torneiras com disparo para boca por torneiras com
válvulas.

Produto

-Orientação sobre a importância da utilização individual de garrafas,
podendo ser explanativa ou por meio de cartazes afixados em pontos
estratégicos da escola.

Articulação 02: PROTOCOLOS COM FOCO NAS PESSOAS

Proposta 01

-Redução de riscos sanitários com instalação de dispensadores de álcool
em gel e pias em áreas de fácil acesso dentro da escola. (Lei nº 17.216, 19
de maio de 2020.)
-Controlar, na entrada e saída da escola, a utilização de álcool 70% em
gel/líquido para assepsia das mãos da comunidade escolar.

Ação

-Orientar as escolas sobre o uso e as quantidades de material de limpeza e
de higiene necessários à limpeza da escola.
-Criar, se possível, estação de higiene em pontos estratégicos dentro da
escola.
-Designação de funcionário para auxiliar no controle da assepsia das mãos
na entrada e saída da escola.

Produto

-Utilização de álcool 70% gel/líquido; Solução com Hipoclorito de sódio 2%;
papel toalha; lixeira com tampa e acionamento com pedal e sacos de lixo
para as estações de higienização.
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-Instalação de pias, sabonete líquido, papel toalha, sacos de lixo e lixeira
com tampa e acionamento com pedal.
Proposta 02

-Aferição da temperatura na entrada da escola, podendo haver aquisição do
equipamento com recurso do PDDE.

Ação

-Utilizar equipamento, sem contato, para aferição da temperatura na
entrada de alunos, professores e demais profissionais da escola.

Produto
Proposta 03

-Utilização do equipamento para aferição de temperatura.
-Criação de uma equipe de triagem dentro da escola para verificação de
casos suspeitos da COVID-19, devendo fazer uso de EPIs, conforme
protocolos sanitários (CONSED, 2020).
-Organizar uma equipe de triagem dentro da escola.

Ação

-Disponibilizar um ambiente dentro da escola para abrigar temporariamente
casos suspeitos até a devida notificação à família para que a mesma
procure atendimento médico.
-Criar canal de contato com a família.
-Orientação à equipe de triagem para identificação dos sinais, sintomas e
procedimentos em casos suspeitos.

Produto

-Criação de um ambiente dentro da escola para abrigar casos suspeitos até
a notificação à família.
-Elaboração de lista atualizada de contato dos responsáveis legais dos
alunos, bem como contatos emergenciais dos órgãos de saúde.

Proposta 04
Ação
Produto

-Utilização obrigatória de máscaras
-Orientar quanto ao uso e trocas das máscaras, por toda a comunidade
escolar, de acordo com os protocolos sanitários.
-Determinação e informativos de uso efetivo de máscaras individuais.

Proposta 05

-Utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) dentro da
unidade escolar por alunos, professores, servidores e funcionários.

Ação

-Usar dentro do ambiente escolar EPIs estabelecidos pela Secretaria de
Saúde, observando a função de cada indivíduo dentro da escola.

Produto

-Utilização de máscara, protetor facial, avental e demais equipamentos a
serem definidos pelos respectivos órgãos de saúde.

Articulação 03: PLANO DE COMUNICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Proposta 01

-Disponibilização de informações sobre as medidas de segurança sanitárias
e higienização.

Ação

-Compartilhar informações educativas quanto ao uso correto de máscara,
bem como sua conservação, assepsia das mãos e etiqueta respiratória.
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Produto

-Exposição, em locais estratégicos dentro da escola, de cartazes
informativos que auxiliem na conscientização sobre os protocolos de
higiene e de prevenção à COVID-19, podendo utilizar também recursos
tecnológicos.

Proposta 02

-Orientação de funcionários responsáveis pela limpeza da escola e
manipulação dos alimentos oferecidos sobre ações de segurança sanitárias
(CONSED, 2020).

Ação

-Promover capacitações/orientações em parceria com órgãos de saúde
sobre a maneira correta para realizar as atividades diárias, de acordo com
os protocolos de higienização e assepsia.

Produto

-Capacitação de funcionários através de formação preferencialmente online
de forma continuada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Educação.

Proposta 03

-Formação continuada para professores e gestores, temáticas relacionadas
ao enfrentamento da COVID-19.

Ação

-Promover capacitações/orientações em parceria com órgãos de saúde
sobre a maneira correta para realizar as atividades diárias de acordo com
os protocolos de higienização e assepsia.

Produto

-Capacitação de professores e gestores, por meio de formação,
preferencialmente online, continuada, em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação.

Proposta 04

-Capacitação técnica sobre as normas de higienização e medidas de
segurança para os condutores de transporte escolar.
-Promover capacitações/orientações em parceria com órgãos de saúde
sobre a maneira correta de utilização e higienização do transporte escolar.

Ação

-Divulgar dentro do espaço do transporte escolar informativos sobre o uso
obrigatório de máscaras, etiqueta respiratória e medidas de segurança a
serem adotadas.
-Capacitação dos condutores de veículo escolar através de formação
preferencialmente online em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde
e Secretaria Municipal de Educação.

Produto

-Fixação de cartazes informativos.
-Utilização de álcool 70% gel/líquido ao adentrar e sair do transporte
escolar.
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Dimensão 05: Gestão de Pessoas
Articulação 01: DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DOS RECURSOS HUMANOS DA
ESCOLA
Proposta 01

-Verificar quais profissionais e professores estão aptos a voltarem a
trabalhar presencialmente.

Ação

-Realizar diagnóstico elaborado pelo grupo técnico municipal intersetorial
(saúde e educação), coordenado pela Secretaria Municipal de Educação.
Registrar, catalogar e definir as diretrizes quanto ao retorno das atividades
presenciais dos profissionais da educação, considerando as orientações
oficiais quanto à legislação trabalhista e decretos estadual e municipal em
relação ao trabalho presencial.

Produto

-Banco de dados com as informações dos profissionais (servidores e
professores), inclusive com informações quanto aos grupos de risco.

Proposta 02

-Reorganização do quadro de servidores e professores.

Ação

-Analisar as possíveis necessidades de reorganização do quadro de
servidores e professores, decorrentes das restrições do grupo de risco, do
ensino híbrido ou de outras medidas que impactem na presença dos
profissionais no ambiente escolar.

Produto

-Sistema de monitoramento e de controle das situações relacionadas ao
quadro de profissionais das escolas, através de um canal de comunicação
virtual.

Articulação 02: CAPACITAÇÃO DOS ATORES (SERVIDORES, DISCENTES E
FAMÍLIAS)
Proposta 01

Ação

-Formação de professores e equipe técnica para a utilização de ferramentas
de aprendizado e trabalho mediado por tecnologia.
-Promover qualificação aos professores e gestores através da formação em
EAD MAISPAIC.
-Promover formação continuada aos professores e à equipe técnica pela
Secretaria Municipal de Educação.
-Formação em EAD MAISPAIC adequada aos eixos tecnológicos.

Produto
Proposta 02

Ação

-Programa municipal de formação nas competências tecnológicas.
-Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para capacitação prévia dos
gestores e funcionários das escolas na identificação dos sintomas,
protocolos sanitários, etc.
-Firmar parceria com o órgão de saúde municipal para realizar formações,
de forma a orientar o núcleo gestor escolar quanto aos protocolos de saúde.
-Providenciar que as escolas tenham aparelhos de verificação de
temperatura em quantidade adequada.
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-Ofertar palestras e campanhas publicitárias com foco na orientação aos
profissionais da educação que atuam nas escolas.
-Plano de formação em protocolos de saúde para os profissionais de
educação.
Produto

-Aparelhos de verificação de temperatura nas escolas em quantidade
adequada.
-Capacitação, por meio de palestras e campanhas publicitárias, que
orientem os profissionais da educação acerca dos sintomas e protocolos
sanitários.

Proposta 03
Ação

-Capacitação docente para a utilização de metodologias com mediação
tecnológica ou não.
-Promover formação docente com foco em práticas pedagógicas alinhadas
ao ensino presencial e não presencial.
-Plano de formação municipal para todas as etapas da educação básica,
com foco em práticas pedagógicas.

Produto

Proposta 04
Ação
Produto
Proposta 05
Ação
Produto
Proposta 06

Ação

-Ofertar material de apoio ao professor para auxiliar nas metodologias de
aulas presenciais e não presenciais.
-Capacitação dos Auxiliares de Serviços Gerais sobre protocolos de limpeza
e desinfecção.
-Promover capacitação quanto aos protocolos de limpeza e higienização,
com foco no combate aos riscos de transmissão da COVID-19, em especial
aos espaços dos banheiros de uso coletivo.
-Protocolos de limpeza e desinfecção para o ambiente escolar.
-Capacitação dos funcionários responsáveis pelo controle de entrada,
permanência e saída de alunos.
-Criar protocolos referentes aos cuidados com os momentos de intervalos
escolares, entrada, permanência e saída de alunos.
-Plano de formação dos servidores da escola.
-Formação de manipuladores de alimentos considerando os protocolos de
higiene, desinfecção e manuseio da alimentação.
-Criar protocolos sobre o uso individual e não compartilhado de objetos
pessoais.
-Criar protocolos sobre o consumo e o armazenamento de alimentos no
ambiente escolar.
-Formação e/ou cartilhas sobre manipulação e acondicionamento de
alimentos e utilização dos espaços escolares.

Produto

-Parceria com a Secretaria da Saúde, a fim de promover formações e
elaboração de cartilha de orientações.
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ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO PERÍODO DE PANDEMIA
As atividades educacionais do Município de Juazeiro do Norte tiveram suspensão
em 19 de Março de 2020 pelo decreto nº 33510/2020 em decorrência da pandemia da
COVID-19, passando a ser implementado o ensino remoto emergencial em toda a rede
municipal de ensino. Gestores, professores, funcionários e estudantes passaram a adaptar
suas funções de forma remota por meio das tecnologias da informação.
Para enfrentar esse desafio foram necessárias à implementação e reorganização
das atividades e processos educacionais. Dentre as diversas medidas adotadas, as
principais estratégias para garantir o vínculo entre os estudantes e comunidade com a
escola foram:
✓ Criação de canais de atendimento para comunidade escolar e sede da secretaria;
✓ Desenvolvimento de Plataforma Educacional;
✓ Criação de contas institucionais das Unidades de Ensino;
✓ Criação de contas institucionais para gestores, professores e técnicos da educação;
✓ Criação de contas institucionais para alunos;
✓ Elaboração das Diretrizes Pedagógicas para o ensino remoto e elaboração e distribuição
de material pedagógico impresso;
✓ Cursos e Capacitações para utilização das plataformas online de ensino remoto;
✓ Instituição da Comissão para elaboração do Plano de Retorno Seguro às Aulas;
✓ Visitas às Unidades Escolares prioritárias e o início da reestruturação da rede física;
✓ Encontros virtuais mensais com os(as) coordenadores(as) pedagógicos para alinhamento
das atividades curriculares e orientações pedagógicas;
✓ Encontros formativos com os professores do atendimento especializado (AEE) para a
assistência aos alunos com deficiência;
✓ Planejamento e orientação dos recursos da Educação Conectada;
✓ Reuniões de parcerias entre as Secretarias Municipais para ações; SEAGRI - Cisternas e
Poços; SEINFRA - Unificação de equipe e ações; SAÚDE - Análise intersetorial da
pandemia e ações nas comunidades; SEDEST - Iniciativas inovadoras; SECULT - Projeto
de Valorização do Patrimônio; SEJUV - Jogos Escolares e Escolinhas; SEDEST - Ações
nas comunidades; SEMASP - Limpeza e poda nas escolas; GABINETE - Articulação e
SEFIN - Análise financeira e planejamento.
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- ORIENTAÇÕES GERAIS ORIENTAÇÕES SOBRE NORMAS DE SEGURANÇA E ROTINA PREVENTIVA NA
ESCOLA PARA EQUIPE TÉCNICA, ESTUDANTES E SEUS FAMILIARES
✓ Quanto ao acesso à escola, estudantes, trabalhadores e demais pessoas deverão
seguir as seguintes medidas:
❖ Uso obrigatório da máscara;
❖ Aferição de temperatura nas entradas;
❖ Orientar os pais/responsáveis que aguardem a aferição de temperatura de seu filho,
antes de deixá-lo na unidade escolar;
❖ Caso o estudante apresente temperatura acima de 37,8 graus, deverá permanecer
com o responsável por 30 min até ser reavaliada a temperatura. Caso permaneça
com a temperatura elevada, o aluno não poderá entrar na escola, sendo orientado a
procurar a unidade de saúde e as atividades direcionadas para casa com
atendimento remoto.
❖ Higienização das mãos nas entradas pelos pontos de higienização e dos pés pelos
tapetes sanitizantes;
❖ Não será autorizada a permanência do estudante, pai/responsável após a finalização
das aulas no ambiente escolar;
❖ As pessoas que adentrarem ao espaço escolar deverão seguir a sinalização e
demarcações de distanciamento e rotas dentro das escolas.
❖ O acesso às dependências da escola (secretaria, diretoria, coordenação e outros
espaços) pelo público externo será controlado de acordo com capacidade do
ambiente e seguindo as normas vigentes, lembrando que se possível a visita seja
agendada com o setor.
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OBSERVAÇÃO
✓ A SME disponibilizará 02 (duas) unidades de máscaras de tecido para cada aluno,
e seu uso será obrigatório, durante todo período que permanecer na escola.
✓ O estudante poderá substituir a máscara que recebeu da escola por uma máscara
de sua escolha, desde que siga as normas estabelecidas pelos órgãos de saúde,
quando a sua eficácia.
✓ Tanto estudantes como funcionários serão orientados quanto ao uso correto das
máscaras.
PROCEDIMENTOS PARA MONITORAMENTO E CONDUTA QUANDO ALGUM
SINTOMA É IDENTIFICADO E QUANDO HOUVER CASOS CONFIRMADOS DA
COVID-19
➢ Caso o estudante e professor da turma tenha o teste positivo para Covid-19, a turma
terá suas aulas presenciais suspensas, e passarão a ser ministradas de forma
remota;
➢ A família dos estudantes será informada e será solicitado ainda que acompanhem
os sintomas e fiquem em quarentena pelo prazo de 14 dias. O estado de saúde da
turma será monitorado pela escola e pela Secretaria de Saúde para liberação e volta
às aulas presenciais.
➢ Os professores e demais profissionais da educação, que tiverem contato com os
estudantes da turma com caso da Covid-19 confirmado, devem ser colocados em
quarentena de 14 dias em suas residências e quando possível continuar com as
suas atribuições remotas;
➢ A sala e todos os equipamentos terão um reforço na desinfecção e ficará sem uso
por 7 dias ou até o retorno da turma;
➢ Os casos negativos para Covid-19, porém com sintomas de síndrome gripal só
podem retornar as atividades educacionais e laborais após 3 (dias) dias da remissão
dos sintomas da Síndrome Gripal.
MONITORAMENTO DE SINTOMAS
• Será proibida a permanência nos ambientes
escolares de pessoas que apresentarem
sintomas da Covid 19. Estas deverão ser
encaminhadas para sua residência ou, caso
necessário, para uma unidade de saúde.
• A escola deve reservar um espaço, ou uma sala
ou uma área livre, para isolar pessoas que
apresentem sintomas nas dependências da
instituição de ensino até que possam voltar para
casa.

• Profissionais e estudantes que já
fazem parte do grupo de risco
devem ficar em casa e realizar as
atividades remotamente até a
imunização total da população.
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FLUXOGRAMA DOS PROTOCOLOS E SUBSÍDIOS PARA RETOMADA
SEGURA ÀS AULAS PRESENCIAIS

A comissão de frente responsável pela retomada às aulas presenciais, estará junto
à Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Saúde, bem como dos Conselhos
Escolares e toda a comunidade civil. O objetivo é trabalhar em prol da oferta e qualidade
do ensino, no processo de aprendizagem de crianças e jovens atendidos na rede municipal
de ensino, bem como proporcionar um ambiente de trabalho seguro para todos os
profissionais da educação.
Nesse sentido, o plano de retorno seguro das aulas estará em constante revisão e
atualização.
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ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO E PRÁTICAS DE SEGURANÇA
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PLANO DE RETORNO DO TRANSPORTE ESCOLAR
HIGIENIZAÇÃO E MEDIDAS DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE - CE
APRESENTAÇÃO
O presente plano visa organizar também o retorno seguro às aulas presenciais no que
se refere à higienização do transporte escolar no município de Juazeiro do Norte, atividade
imprescindível para garantia da não propagação do vírus.
Nesse sentindo, faz-se necessário adotar protocolos que visem amenizar os riscos de
transmissão dentro do transporte escolar. Temos um grande desafio, acreditamos que será
possível diminuir a probabilidade de transmissão da COVID-19 no transporte escolar de
Juazeiro do Norte adotando as medidas de segurança a seguir:
1- Garantir o distanciamento dos alunos no interior do veículo durante toda a viagem,
sendo vedado transportar alunos além da capacidade de assentos demarcados,
sinalizados com adesivos de distanciamento social, conforme estabelece as
medidas de segurança;
2- Proceder a desinfecção do transporte escolar próprio ou terceirizado antes do uso e
após cada viagem, seguindo a norma técnica 22/2020 da Anvisa;
3- Orientar o uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual para todos os
colaboradores/motoristas, além dos procedimentos de desinfecção dos locais
sensíveis ao toque como volante e câmbios entre outros;
4- Trafegar com as janelas abertas, mantendo, dessa forma, a ventilação e circulação
do ar;
5- Desinfetar os transportes escolares a cada viagem ou quando houver necessidade
visível e necessária;
6- Fixar cartazes com orientações identificando o uso obrigatório de máscaras, com
informações sobre a COVID-19 e sinalização dos assentos;
7- Capacitar os profissionais e colaboradores do transporte escolar sobre a temática
COVID-19 (Higienização e medidas de segurança);
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8- Orientar os motoristas sobre as precauções que devem ser tomadas juntos aos
alunos no embarque do transporte escolar, sobre a obrigatoriedade do uso de
máscaras, respeitando a faixa etária de crianças com menos de 3 anos de idade e
as exceções para pessoas com deficiência de acordo com a

Lei Federal nº

14.019/2020, de 02 de Julho de 2020 e do distanciamento social no interior dos
veículos;
9- Orientar os alunos do transporte escolar sobre o não compartilhamento dos seus
objetos como mochila, bolsas, garrafinhas e celulares com os demais colegas;
10- Orientar sobre a impossibilidade de troca de assentos durante a viagem;
11- Disponibilizar na porta de entrada álcool em gel 70%, para higienização das mãos
dos usuários do transporte escolar;
12- Disponibilizar álcool gel 70% separadamente ao motorista para a sua própria
higienização;
13- Desinfetar os veículos particulares prestadores de serviços e da frota própria, a cada
viagem conforme a norma técnica da ANVISA nº 22/2020;
14- Reduzir a capacidade de pessoas no transporte de acordo com as porcentagens
permitidas pelos decretos e normas governamentais;
15- Afixar, em local visível, a planilha com a capacidade de pessoas por viagem
seguindo as medidas de segurança;
16- Manter as janelas e escotilhas de ventilação abertas durante todo trajeto;
17- Monitorar a cada dois dias as rotas a fim de verificar o cumprimento das medidas
de segurança;
18- Repassar para as direções de escolas as medidas de segurança no uso do
transporte escolar;
19- Cancelar as atividades extras com a utilização de transporte escolar
20- Contratar se possível monitores dentro da porcentagem de 25% da frota escolar,
com a finalidade de fiscalização das rotas escolares, tendo em vista problemas em
rotas com alunos que desobedeçam ao protocolo de segurança;
21- Oficializar os órgãos municipais de saúde para colaboração na capacitação e
aperfeiçoamentos das medidas de segurança e higienização;
22- Fixar na escola as orientações sobre o uso do transporte escolar, orientar e fiscalizar
os alunos no ingresso ao transporte escolar no retorno.
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CRONOGRAMA DE HIGIENIZAÇÃO
1- Fica obrigatório o motorista higienizar o seu local de trabalho, sendo que o mesmo
deverá higienizar os ônibus a cada viagem, podendo ser utilizado o mecanismo de
pulverização.
2- Desinfetar as superfícies frequentemente tocadas (como, corrimãos, barras de
apoio, assentos, manoplas de câmbios, volantes, etc.), três vezes ao dia ou quando
houver necessidade visível.
3- Higienizar as dependências do Transporte Escolar diariamente com hipoclorito de
sódio de 2% (250ml de solução e 750ml de água) ou solução de quaternário de
amônia ou outro sanitizante de eficácia comprovada.
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ORIENTAÇÕES QUANTO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PARA MANIPULADORES E FORNECEDORES
● Capacitação para os profissionais envolvidos na produção e distribuição da merenda
escolar sobre boas práticas de manipulação de alimentos em tempo da Covid 19.
● Uso obrigatório de máscara e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como
avental, touca, sapatos fechados, luvas de borracha, máscara facial, óculos de
proteção etc.
● Manter distanciamento, no mínimo, um metro de distância, se possível, dos demais
funcionários.
● Higienizar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool a 70%.
● Preenchimento de um Check list de saúde dos manipuladores e fornecedores de
alimentos, tendo em vista a detecção de sintomas e casos suspeitos.
● O trabalhador infectado ou com suspeita da COVID-19, deverá ser afastado do
trabalho e assegurar as medidas de desinfecção do ambiente, equipamentos e
superfícies do local de trabalho deste trabalhador, a fim de evitar a disseminação do
novo coronavírus.
● Fixação de documentos POP’S (Procedimentos Operacionais Padrão) em local
visível e com informações pertinentes à higiene pessoal e boas práticas de
manipulação de alimentos.

PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
● Fixar cartazes informativos/ilustrativos sobre a adequada higienização das mãos nas
áreas de circulação da escola.
● Os funcionários devem higienizar sempre que voltar do banheiro; tossir, espirrar,
coçar o nariz, os olhos ou tocar a boca ou corpo; tocar em objetos como celular,
chaves, maçanetas, dinheiro ou lixeira; trocar de tarefa, ou de alimento a ser
manipulado; retornar ao setor de trabalho após os intervalos de descanso ou de
lanche; Antes e após a colocação da máscara.
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● Nas pias de lavagem de mãos deve-se dispor cartaz com instruções, água, sabonete
líquido, álcool em gel, papel, dispense e lixeiras de pedal.
● Documento de Procedimento Operacional Padrão com descrição sobre a correta
higienização das mãos devem estar acessíveis a todos os colaboradores da escola.

PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTE E UTENSÍLIOS
● Para a desinfecção de objetos e superfícies potencialmente contaminados pelo
vírus, tais como maçanetas, corrimãos, mesas, cadeiras, bancadas, torneiras, pias,
chão, etc., utilizar o álcool etílico ou isopropílico a 70%, solução de hipoclorito de
sódio a 1% (diluir conforme orientação do rótulo) ou saneantes de uso geral
aprovados pela Anvisa.
● Quando utilizar o hipoclorito de sódio a 1%, para que a desinfecção tenha efeito, a
solução preparada deverá agir por 10 minutos na superfície aplicada.
● A higienização de utensílios, equipamentos e superfícies que entrem em contato com
alimentos como pratos, copos e talheres, panelas, facas, devem ser feitas com água
e sabão. Após limpos devem ser colocados de molho em solução a base de
hipoclorito de sódio por 15 minutos e depois enxaguados bem ou borrifar álcool
líquido a 70% diretamente nos utensílios, porém ao utilizar o álcool os utensílios
devem estar secos.
● Documento de Procedimento Operacional Padrão (POP’S) com descrição sobre a
higienização de utensílios, equipamentos e superfícies devem estar acessíveis a
todos os colaboradores da escola.

PARA USO DO ÁLCOOL 70% LÍQUIDO OU GEL
Finalidade do álcool na concentração de 70%: O álcool 70% possui concentração
ótima para matar bactérias, vírus e fungos, provocando a desnaturação das proteínas e
lipídios do microrganismo. Faz-se mais eficientemente na presença da água que está na
concentração de 30%, facilitando a entrada do álcool nos microrganismos e retardando a
volatilização do álcool, permitindo maior tempo de contato.
Exemplo prático para preparar álcool 70%:
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1. Colocar, dentro de um recipiente, 1 frasco de 250 ml de álcool etílico a 96%-98% e
adicionar 10 colheres de sopa de água destilada (aproximadamente 100 ml);
2. Misturar bem.

Obs: se não tiver água destilada, pode usar água engarrafada, canalizada ou filtrada e
fervida.

Quando usar o álcool líquido ou em gel?
O álcool líquido, geralmente, é utilizado para a limpeza e higienização das superfícies
de móveis e objetos pessoais. Se usar o álcool líquido para higienizar as mãos, ele vai
ressecar e causar rachaduras nas palmas, sendo uma porta de entrada para novas
bactérias. Já o álcool em gel não pode ser usado para a limpeza de móveis - por ter uma
consistência de gosma e não funcionar adequadamente para este fim.

Comparando os dois tipos de álcool:
Eficácia: Ambos devem possuir a mesma concentração, ou seja 70%, e são
igualmente eficazes na eliminação das bactérias, fungos e vírus. Porém cada um tem uma
utilização diferente, conforme escrito acima.
Textura: O álcool em gel tem uma textura gelatinosa, mais agradável e fácil de passar
nas mãos. Já o álcool líquido, como o próprio nome diz, é líquido como água, nas mãos ele
não tem boa aderência, mas em superfícies de móveis e objetos é mais prático.
Um ponto importante na hora de comprar o álcool, tanto em gel quanto líquido, é
verificar se a concentração é acima de 70%, pois os produtos com a concentração acima
dessa porcentagem têm a quantidade exata de água para facilitar a entrada de álcool no
interior do microrganismo, seja bactéria, fungo ou vírus.

Qual a importância de higienizar as mãos corretamente?
A principal via de transmissão de microrganismos são as mãos, pois elas estão em
um contato constante com objetos ou superfícies com microrganismos. Portanto, fazer a
higienização é o método mais eficaz para prevenir a transmissão de doenças para si mesmo
ou outras pessoas.
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Lavar as mãos com água e sabão é essencial para a higienização, mas quando
estamos fora de casa, o álcool gel de bolsa auxilia na limpeza das mãos.

Quais são os benefícios de usar o álcool gel?
Sem nenhuma dúvida, os principais benefícios do álcool em gel são: a sua eficácia
no auxílio da higienização e a praticidade do uso fora de casa. Hoje, existem vários
tamanhos e apresentações, como o álcool gel de 500mL e o álcool gel pequeno — ideal
para carregar na bolsa, mas o mais importante é que a concentração mínima seja de 70%.
Como podemos ver, o uso do álcool gel está sendo uma questão de saúde, além de
uma simples higienização.
Na escola, o álcool líquido a 70% pode ser usado em mesas, cadeiras e prateleiras
onde são acondicionados os alimentos.
❖ Obs: Devido o Álcool 70% ser altamente inflamável, fica proibido o uso deste dentro
da cozinha, a desinfecção deverá ser realizada com hipoclorito de sódio a 1% /água
sanitária. O álcool só poderá ser utilizado nos refeitórios e estoques de merenda.
Sempre tendo atenção redobrada ao transporte deste, pois o acesso à maioria dos
estoques de merenda se faz por meio da cozinha.

PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS
● O Manipulador ao receber qualquer gênero alimentício, deve estar de máscara e
luva;
● Restringir a entrada de pessoas na cozinha sem a paramentação e higienização
adequadas;
● Manter distância de no mínimo 2m dos entregadores;
● Todas as embalagens de alimentos deverão ser higienizadas antes de serem
utilizadas.
● As embalagens resistentes como enlatados e plásticos (óleo e vinagre) devem ser
higienizadas embaixo da torneira com água e sabão. Embalagens não resistentes
como de arroz, feijão e macarrão higienizada com álcool gel 70% em pano limpo
embebido pelo produto.
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● Os hortifrútis que forem consumidos no dia ou que forem guardados na geladeira
devem ser higienizados conforme de costume (Higienização de frutas, legumes,
folhosos e ovos).
● Os hortifrútis que não forem utilizados no dia do recebimento, deverão ficar
separados para que não venham a contaminar outros alimentos. Estes deverão ser
higienizados no dia de sua preparação;
● Descrição da Higienização de frutas, legumes, folhosos, ovos e embalagens dos
gêneros alimentícios encontra-se no documento Procedimento Operacional Padrão;
● Descrição do preparo das soluções sanitizantes encontra-se no documento
Procedimento Operacional Padrão.
● Orientar os profissionais que comuniquem a equipe gestora caso apresentem
sintomas que indiquem contaminação pelo novo coronavírus.

PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESTOQUE E ARMAZENAMENTO
Estoque de alimentos
O Local deve ser arejado e possuir telas milimetradas nas aberturas como janelas,
basculantes etc.;
Nenhum alimento deverá adentrar ao recinto sem que esteja devidamente
esterilizado.

Recebimento dos alimentos
1. Higienize as mãos antes e depois desta tarefa;
2. Utilize máscara durante o recebimento das mercadorias, para sua proteção;
3. Mantenha o distanciamento de pelo menos 2 metros do funcionário da empresa que
estiver entregando as mercadorias;
4. Reserve um local para colocar as mercadorias recebidas;
5. Retire todos os produtos das caixas de papelão e madeira e transfira os hortifrútis
da caixa do fornecedor para as caixas próprias do serviço, previamente higienizadas.
Nunca coloque ou armazene os alimentos diretamente sobre o chão;
6. Descarte as sacolas e caixas de papelão em local adequado;
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7. Ao retirar os alimentos das sacolas, já inicie a higienização das embalagens e os
coloque em uma superfície limpa;
8. Após finalizar a higienização de embalagens e alimentos, lave as superfícies
utilizadas com água e sabão/detergente e aplique álcool 70% ou solução clorada.

Higienização das embalagens
● Vidros, latas e plásticos rígidos podem ser limpos com água e sabão.
● Embalagens flexíveis podem ser limpas com papel toalha e álcool 70%.
● Quando o alimento possuir duas embalagens, descarte a embalagem externa antes
de guardar o produto.
● Verduras, legumes, hortaliças devem ser lavados e sanitizados antes do
armazenamento. Caso não seja possível realizar os procedimentos adequadamente,
os vegetais podem ser transferidos para caixas ou recipientes limpos da cozinha,
procedendo com sua higienização no momento do preparo.

Organização do estoque de alimentos
● A organização dos produtos no estoque deve favorecer a circulação de ar no local e
permitir a higiene geral;
● Colocar os alimentos em prateleiras, estrados e/ou paletes afastadas de pisos, tetos
e paredes. Essas medidas favorecem a higienização do local e evitam o contato de
pragas;
● Retirar caixas de papelão;
● Os alimentos não devem ficar armazenados junto a produtos de limpeza, químicos
ou de higiene;
● Atentar para os prazos de validade dos alimentos. Para facilitar esse controle, os
produtos devem ser dispostos nos estoques de forma que antes sejam usados
aqueles com data de vencimento mais próximas. Esse tipo de organização recebe o
nome de sistema Primeiro que Vence, Primeiro que Sai (PVPS);
● Ao retirar um produto industrializado de sua embalagem original, porcionar, prépreparar ou preparar qualquer alimento, um novo prazo de validade deve ser
inserido, junto ao nome do alimento, a data de preparo e o nome do responsável.
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● Os equipamentos (geladeiras, câmaras e freezers) devem ser mantidos limpos e
desinfetados;
● Verificar diariamente as temperaturas das câmaras, refrigeradores ou freezers;
● Manter fechadas as portas das geladeiras ou freezers, sendo abertas o mínimo de
vezes possível.

PARA HIGIENIZAÇÃO DO REFEITÓRIO
● O local deve ser aberto e arejado;
● Adotar o escalonamento de horários para refeição a fim de evitar aglomeração,
quando necessário;
● Inserir cartazes educativos em todas as dependências do estabelecimento com
informações sobre a etiqueta respiratória;
● O Refeitório deve ser higienizado com álcool 70% a cada troca de turma;
● O local deverá possuir lixeira de pedal;
● Delimitação do chão com fita, para o posicionamento adequado das cadeiras e
marcação para filas;
● Funcionário exclusivo para realização da limpeza;
● Orientar estudantes para a retirada, guarda e recolocação da máscara nos
momentos que antecedem e precedem as refeições;
● Os escolares deverão estar com as mãos previamente higienizadas para pegar a
refeição e os talheres;
● As preparações de alimentos deverão ser oferecidas pelos manipuladores. Para
ofertar alimentos prontos, como os biscoitos, os manipuladores deverão usar luvas
descartáveis;
● Intercalar os alunos para não ficarem frente aos outros. Por estarem sem máscaras
os alunos deverão manter a distância de 1,5 m e serem orientados a evitar
conversas.
● As unidades que dispuserem de pratos de vidros deverão utilizá-los para ofertar as
refeições para os alunos, devido a facilidade de higienização;
● As unidades que dispuserem de pratos, talheres e copos de plásticos deverão ser
lavados, e após secos, higienizados com álcool líquido 70%;
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● Pia exclusiva para higienização das mãos na entrada do refeitório ou dentro do
mesmo, com cartazes orientando a correta lavagem das mãos.
● Os alunos devem ser orientados a não compartilhar os alimentos e utensílios de
cozinha como copos e talheres.
● Os produtos indicados para desinfecção do refeitório são: álcool líquido ou gel 70%
e solução de hipoclorito de sódio 1,0%.
● Antes de entrar no refeitório, todos deverão ter lavado as mãos de forma adequada;
● Restringir o acesso a bebedouros coletivos, utilizar copos ou canecas individuais
para o consumo de água;
● Após o consumo das refeições, criar estratégias que inibam a aglomeração de
estudantes no refeitório.

PARA DISTRIBUIÇÃO DA REFEIÇÃO EM SALA DE AULA
As unidades que não possuírem espaço físico suficiente no refeitório podem optar por
ofertar a alimentação em sala de aula, desde que sigam o protocolo abaixo:
● Área ou sala arejada com janelas abertas;
● Manter o distanciamento de no mínimo 1,5 m entre as carteiras escolares;
● Os alunos deverão fazer a higienização correta das mãos antes de se alimentar;
● Antes de ser servida a refeição em sala, as carteiras devem estar devidamente
higienizadas com álcool 70% ou com solução sanitizante;
● Os alunos deverão ser orientados sobre a maneira correta de retirada e colocação
da máscara;
● As refeições deverão ser servidas de modo apropriado em recipientes devidamente
higienizados.
● Os alunos devem ser orientados a não compartilhar os alimentos;
● Orientar os responsáveis e alunos sobre a importância dos lanches virem
previamente higienizados.
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CRONOGRAMA DE LIMPEZA / COZINHA
MÊS/ANO
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

RESPONSÁVEL PELA
LIMPEZA

Data
Status
Turno
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

CRONOGRAMA DE LIMPEZA / REFEITÓRIO
MÊS/ANO
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA

Data
Status
Turno
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE RETORNO DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MEDIDAS GERAIS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO À COVID-19

A OMS, a UNESCO e o UNICEF sugerem que a educação deve ser considerada
serviço essencial. Assim, orientam que, a partir de decisão das autoridades sanitárias
locais, as aulas presenciais sejam retomadas, observadas as devidas cautelas à segurança
sanitária, desde que avaliados os riscos e níveis locais de transmissão do vírus SARS-CoV2, a capacidade escolar de adaptação segura, as perdas em educação dos estudantes, a
garantia da equidade em termos de aprendizagem, a saúde em geral e o bem-estar das
crianças e jovens.
Essas organizações realizaram uma revisão de estudos sobre a transmissão do vírus
nas escolas e produziram o painel Research on Covid-19 in children and in schools. Tais
estudos indicam que a taxa dos casos registrados no mundo, para a população de crianças
e jovens de até 18 anos de idade, gira em torno de 8,5%, com poucos óbitos. Os referidos
organismos internacionais consideram que, em contraste a esse fenômeno, o fechamento
das escolas tem impactos negativos evidentes na saúde física e mental das crianças, assim
como na educação, no desenvolvimento, na renda familiar e na economia em geral.
Segundo estudo recente da OMS e do UNICEF, publicado em agosto deste ano,
ainda não está totalmente compreendido até que ponto as crianças contribuem para a
transmissão do SARS-CoV-2. De acordo com o banco de dados de vigilância global da
OMS de casos confirmados em laboratório, desenvolvido a partir de relatórios fornecidos à
OMS pelos Estados Membros e outros estudos, 1% a 7% dos casos da Covid-19 relatados
ocorrem entre crianças, apresentando relativamente poucas mortes em comparação com
outras faixas etárias.
O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) mencionou
recentemente que menos de 5% dos casos da Covid-19 relatados na União Europeia (UE),
Espaço Econômico Europeu (EEE) e Reino Unido são entre crianças e jovens com menos
de 18 anos de idade e, quando diagnosticados com Covid-19, têm riscos muito menores de
serem hospitalizados ou irem à óbito.
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Esse Centro concluiu que: as investigações de casos identificados em ambientes
escolares sugerem que a transmissão de criança para criança nas escolas é incomum e
não a principal causa de infecção por SARS-CoV-2 em crianças; se medidas adequadas
de distanciamento físico e higiene forem aplicadas, é improvável que as escolas sejam
ambientes de propagação mais significativos que outros ambientes ocupacionais ou de
lazer com densidades semelhantes; as evidências publicadas sobre o impacto da
reabertura ou fechamento de escolas nos níveis de transmissão comunitária são
conflitantes, embora as evidências de contatos detectados em escolas e de dados
observados em alguns países da União Europeia sugerem que não há associação direta
da reabertura de escolas com o aumento significativo de transmissão comunitária; as
evidências atuais indicam que o fechamento de creches e instituições educacionais
provavelmente não é uma medida eficaz de controle da transmissão comunitária e não
oferece proteção adicional significativa à saúde das crianças, dado que a maioria
desenvolve forma muito leve da doença, quando acontece.
Nessa perspectiva, ancorando-se nas ações preconizadas por instituições de Saúde
e pelo Ministério da Saúde, serão apresentadas as fases ou períodos de implementação
dos protocolos de volta às aulas, considerando a norma sugerida pela OMS acerca da
intensidade da transmissão da Covid-19:
❖ NENHUM CASO: área sem nenhum caso detectado (nenhum caso confirmado em
laboratório na área relacionada). Nessa situação, as escolas podem ser abertas.
❖ TRANSMISSÃO ESPORÁDICA: área que comporta um ou mais casos, importados ou
locais. Nessa situação, todas as escolas podem ser abertas. Se alguma for fechada, a
reabertura poderá ocorrer desde que haja, previamente, um bom controle da transmissão
generalizada prévia, obtido por meio de medidas de saúde pública.
❖ TRANSMISSÃO EM GRUPOS ESPECÍFICOS (CLUSTERS): área atingida por casos
agrupados no tempo, com delimitada região geográfica e/ou exposição padrão. Nessa
situação, a maioria das escolas permanecerá aberta, com implementação de prevenção
à Covid-19 e medidas de controle da transmissão. As autoridades sanitárias locais
podem considerar o fechamento de escolas como parte de uma política mais ampla de
Medidas Sociais e de Saúde Pública (MSSP), nas áreas que passam por uma expansão
no número de regiões afetadas que incluem as escolas.
❖ TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA: área que passa por grande surto de transmissão local
definida por meio de uma avaliação de fatores, incluindo, mas não se limitando a: grande
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número de casos que não podem ser ligados às cadeias de transmissão; grande número
de casos apontados pelo serviço de vigilância por meio de laboratório sentinela, com
vários aglomerados não relacionados entre si, em várias áreas do território. Dependendo
das tendências e da intensidade da transmissão, as autoridades locais podem considerar
a abordagem embasada em risco para o funcionamento da escola, e outras MSSP de
abrangência comunitária, com foco em garantir a continuidade da educação das crianças
e dos jovens. É provável que essas medidas amplas, que incluem fechamento de
escolas, sejam implantadas em áreas com tendências de aumento de casos,
hospitalizações e mortes por Covid-19; qualquer escola que permanecer aberta deverá
seguir estritamente as diretrizes preventivas da Covid-19.
Cabem às autoridades sanitárias competentes – estaduais, municipais, distrital ou locais
decidir em que grau se encontra sua região. Após essa decisão, as secretarias municipais
e estaduais de educação poderão colocar em prática, junto às respectivas redes de ensino,
as medidas sugeridas neste guia, fazendo a checagem da aplicação dos itens indicados.
Para facilitar a compreensão, esses casos estão organizados em cores na tabela a seguir.
Tabela 1: Situação do nível de transmissão do SARS-COV-2 e considerações para ações
da escola1.
NÍVEL DE TRANSMISSÃO
NA REGIÃO
Nenhum caso AZUL
Casos esporádicos VERDE
Transmissão local – restrita a
regiões específicas (clusters)
AMARELA

Transmissão comunitária
VERMELHA

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Todas as escolas abrem e implementam medidas de prevenção
e controle da Covid-19
Todas as escolas abrem e implementam medidas de prevenção
e controle da Covid-19.
A maioria das escolas abrem e implementam medidas de
prevenção e controle da Covid-19. As autoridades locais podem
fechar escolas, como parte de Medidas Sociais e de Saúde
Pública (MSSP) mais amplas, nas áreas que passam por uma
expansão no número de regiões afetadas e que incluem as
escolas.
Abordagem baseada em risco para o funcionamento da escola,
e outras MSSP de abrangência comunitária, com foco em
garantir a continuidade da educação das crianças. É provável
que essas MSSP amplas, que incluem fechamento de escolas,
sejam implantadas em áreas com tendências de aumento do
número de casos, hospitalizações e mortes por Covid-19;
qualquer escola remanescente aberta deve aderir às normas
preventivas sobre Covid-19.

1World

Health Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and United Nations Children's
Fund. Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19: Annex to Considerations in
adjusting
public
health
and
social
measures
in
the context
of
COVID-19.
Disponível
em:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-2020.2eng.pdf.
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PROPOSTAS DE CARDS DE INFORMATIVOS E SENSIBILIZAÇÃO DA
COMUNIDADE ESCOLAR
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– PARCEIROS –
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